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VILSTRUP MENIGHEDSRÅD
Fredag den 29.5.2015
Kl. 16.00 Vilstrup Sognehus
Pernille Reschat, Eva Anker, Ole Daugaard, Lars-Peter
Melchiorsen, Aase Daugaard, Tove Haugaard, Dorthe
Knudsen, Thyra Bohsen, Kirsten Jensen

Anmeldt forfald:
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

1)Dagsorden godkendt.

2. Bemærkninger til referat fra den 20.5.15

2)Referatet godkendt.

3. Godkendelse af budget 2016

3)Gennemgang af udviklingen i
budgetsammensætningen for organiststilling på
junidagsordenen.
I samarbejdsaftalen noteres hvor mange penge vi
har afgivet til Hoptrup i ligningsmidler.
Budgettet godkendt.
Vilstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 50253910,
Budget 2016, Bidrag budget afleveret d. 28-052015 kl. 21:06.

4. Drøftelse af rapport om Vilstrup Kirkegård.
a) Læhegn langs stendigerne mod øst, syd, vest og
nord?

4)
a)Læhegnenes fordele og ulemper blev drøftet.
Læhegnene giver læ og sikrer, at kirkegården ikke
bliver alt for forblæst. Hvis vi fjerne læhegn, vil vi
få et helt ændret klima på kirkegåden. Det vil også
have en betydning for de mennesker, der arbejder
på kirkegården. Det vil også give en større
snerydningsopgave.
Syrenerne mod nord er helt groet ind i stendiget.
Der er ikke så meget vind fra nord. Det ville lysne
op, hvis syrenerne kom væk – og give frit udsyn
mellem sognehus og kirke. Hvis syrenerne skal
væk, vil det kræve et større omlægningsarbejde,
hvor alle syrenrødder fjernes – og stendiget lægges
på ny. Aase kan få et tilbud på, hvad det ville
koste. Det overvejes at søge provstiudvalget om
penge til dette arbejde.
Snebærbuskene mod vest bør fjernes. Det er en
enkelt arbejdsopgave og påvirker hverken dige
eller læforhold. Det vil give mere lys og bedre sigt
til diget.
Vi vil bevare beplantningen mod øst.
Beplantningen mod syd skal saneres, men ellers
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bevares. Der skal være en fast højde på læbæltet.

b) Færre kistebegravelser og flere
urnebegravelser?

b)Det er usikkert, om der faktisk kommer flere
urnebegravelser, om der af miljømæssige årsager
vil være flere, der vælger ikke at blive kremeret og
urnebegravet.
Det blev drøftet, om priserne for urne- og
kistebegravelser nærmer sig hinanden, så det vil
koste det samme at blive begravet i urne som i
kiste.

c) Alle gravstedsformer anvendes til både
nedsættelse af kister og urner?

c) Vi har masser af plads til at lade
kistebegravelser og urnebegravelser være ens.
Man kan selv vælge, om man ønsker et stort eller
et lille gravsted.

d) Udformning af urnegravsteder?

d) Urnegravstederne bør omkranses af lav
buksbomhæk fuldstændig som kistegravstederne.
Det vil give et ensartet udseende på gravstederne.

e) Afdelingerne A, B, F og G lukkes for nye
gravsteder og under afvikling. Gange og tomme
gravsteder udlægges i græs?

e) Det lyder rigtigt at lukke disse afdelinger for nye
gravsteder med hæk omkring. Områderne skal så
dækkes af græs, der er slået. Der er mulighed for
begravelser af både urner og kister i græsområdet.
Der sættes en sten, hvor graven er, men der er ikke
et gravsted med hæk. Der må gerne være
forskellige sten. Både urner og kister kan
nedgraves tilfældigt.
De store gange omkring kirken skal fortsat være
med grus. Det vil give det smukkeste synsindtryk.
De små gange mellem de hækomkransede
gravsteder udlægges i græs. De store gange
mellem gravområderne udlægges i græs. Det
overvejes, om der skal anvendes græsarmering på
de store gange, så det er nemmere for rollatorer at
komme rundt i græsset, hvor der er gange.
Gangene rettes ind med laser af en landmåler.
Dermed vil gangene blive ens bredde – og gangene
omkring de hækomkransede gravsteder de vil blive
så bredde, at en græsklipper kan slå dette græs.
Opmålingen koster penge. Græsset gror helt ind til
hækkene om gravstederne.

f) Alle gravsteder bør være østvendte med tilgang
fra vest, nord eller syd?

f)Alle gravsteder skal østvendes. Det kan
overvejes, om vi skal tilbyde gratis vending af sten
og gratis renovering af gravsted.
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g) Alternativ I: Urnenedsættelser finder sted i de
almindelige gravsteder eller i plænerne?

g) Både urner og kister kan nedsættes i både
almindelige gravsteder og i plænerne.

h) Nærmeste efterlevende kan nedsættes i
gravstederne – men derefter kan der ikke ske
yderligere forlængelse af brugsretten?

h) Nærmeste efterlevende kan nedsættes i
gravstederne i de lukkede områder – men derefter
kan der ikke ske yderligere forlængelse af
brugsretten. Det vil betyde, at efter en del år, vil
hele det græsbeklædte område være fri for de
almindelige gravsteder, således at almindelige
gravsteder kun er i de områder, hvor der skal være
gravsteder med hæk omkring.

i) Når gravstederne udløber, udlægges de i græs
og der plantes små, lette, blomstrende og
løvfældende træer?

i)Græsset skal være slået. Vi skal have rådgivning
ang. hvilke små træer, det kan være. De grave, der
er i græsset, skal markeres med en sten – og
pårørende har mulighed for at lægge blomster ved
stenene, selv om der ikke er et egentlig gravsted.

j) Alternativ II: Oprettelse af særlige
urnegravsteder på den ”bagvedliggende” del af de
store gravsteder?

j)Det er ikke nødvendigt med særlige
urnegravsteder.

k) Underinddeling af de store gravsteder med 8, 6
eller 4 kistepladser?

k)De store gravsteder deles ad åre. Det kommer af
sig selv.

l) Alle gravsteder skal have mindst én side langs
en øst-vest-gående sti?

l) Alle gravsteder har mindst en side langs en østvest-gående sti.

m) Andre punkter, der skal drøftes?

m)Vi skal have undersøgt, hvordan vi skal etablere
de ukendtes grav. Skal det være et afgrænset
område – eller kan disse begravelser ske i det åbne
græsområde. Der kan være lovgivet omkring det.
Det bliver en interessant overgang, hvor vi kan
starte med at fjerne unødvendige hække. Der vil gå
et års tid, inden jorden er fast, hvor der er sået
græs. Der skal såes grus på de tomme gravsteder.

5. Aftaler om de punkter, som vi ønsker at
fremlægge til drøftelse på menighedsmøde den
20.9.15

5)Plan for forløbet:
- Beskrivelse af projektet i Sognenyt. Evt. bare et
kommenteret kort. PR skriver om
menighedsmødet, som er planlagt til den 20.9..
- Menighedsrådsmødet den 12.8. flyttes til Gram
kirkegård. Mødet bliver klokken 17.00. Så kan vi
se, hvordan en omlagt kirkegård ser ud. Ole
kontakter Jørgen Skov Hansen. Han finder også et
lokale, hvor vi kan holde møde efter rundvisningen
på kirkegården.
- Menighedsmøde den 20.9. Planerne for
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ændringerne af kirkegården drøftes med
menigheden.
- Den endelige plan formuleres. Provstiudvalget
orienteres og der søges om midler til renovering af
det nordlige dige.

6. Evt.

6)
- Forslag til provstiudvalget om et fælles tilbud på
kalkning af alle kirker.
- Maleren maler alle vinduerne i kirken. Det kan
give et underskud på dette års regnskab, da
pengene først er afsat på næste års budget. Maleren
vurderer, at vinduerne trænger meget til maling nu.

